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محضر بشأن إعالم قبل االعتراف باألبوة أو باألحرى قبل اإلقرار باإللتزام بالنفقة
ق ا الموثّقااعلماالسيالمو.اا..............لموثّوااّبل......لق ا لماستاافمبلم ا مّ ل لمإلوتااممالم ونفقااول اق ا قلووق ا ّ ل
م وث يلمخصّصلموطف ............لموثّوّب........مث ليوي :ل
إ هلق.لتمللإميغيلم وثّس.لموفسثيلووّاب لكث ليوي :ل
كثا ل ااهلقاا.لتااملإميغاايلمأ ااهلمثجاافبلواا .قلمإلقاافمقلااال لوااوولالقرابةةةلماا.الموطفا ل م.ناايلسااتنّ ل ل.اّلغ قل
وإلوتممالمجث.علموت ع تلموق ّ .ولموثتعوقولمهذهلموصوو،ل مذوكليتّجبلسوايلبااعل فقاولووطفا ل إاملوامالم افل
إوىل لمع.لسالموفش.ل يضل ق،ل م إلض اولإوىلاوكليحعل الموطف لسن.لموح جول لتط وبلم ستفبمبل ص قيفل
موّاب ل مونفقولق ل مع.لموّاب ،ل تظ لموثط و ولمحعلمونفقاولق مثاولاايللا لشاف ل ع.ناول اواكلمحا.ل ب اىل
وث .لقيقول سّمالمع.لموّاب  .ل
ق
الخيللماستفمبليص حلموطف لوريثيلموشفسي.ل يحعلويلالتعاملل اعلموطفا ،لاضايلساال ناىل كاّ ل
لوتم قل يضل قلمفعا لاواك.ل يثناالوثحنثاولم ااّمللموشخصا.ول لتانظملموتع ا ل اعلموطفا لاايلا واول جاّبل
ــممع،ل اليثنالمست ع بهل لتح.ي.هلإالمشف لق ّ .ول ع.نو.ل ل
يحااعلو ا المو وغااولسااالموفشاا.لحةةح حضةةا ةلموطف ا لمثففبها لمصاافول س ساا.و،لااايلاا للك ا لم مااّم لغ.اافل
تاام ج.ا،ل يشااتف لاااعلموفس يااولموثشااتفكولإ ل سون اتل ا ل كااذوكلم المصااّق ل ّققااولقسااث .قلمأ ن ا ل فياا.ل
ث قسولموحض ول ع ق.ل ت  .لموحض ولموثشتفكولإسث اقلووق ّ لإاملتم جتلم ا .ل
إال ا.ثنالوثحنثاولم ااّمللموشخصا.ول لتنقا لموحضا ولم مّياولكو.ــاـل قل لجمم.ــاـل قلوا ال لوايل شا قكول
عه ل لويلمثففبيلمن قءلسوىل وبل ال ا.لم مّيا،ل وث ل للاوكلم فلاليتعا ق ل اعل صاوحولموطفا .ل
يفف لهذملموشف ل الق ّ .ل ق،لسن .ل تق.الووثحنثاولمطوابلونقا لموحضا ولم مّياولوايل وا ال ش قكــاـقو،ل
سن .لالتقّالم المتق.يمل س بل ع قضولوذوك،ل إالا فلينّ لغ.فل مضح.للل ل
س.حث لموطف ل .م.ل قلاسة م الك ساملوع موتاهلسنا.لمواّاب .ل ا لاايلا واولموحضا ولموثشاتفكولووطفا لا.ا.تمل
إسن بلوق يلموع مويل لوقبلم الووطفا لمعا.لموتشا قلم.نايل م.نها .ل إ لتاملماتفا علسواىلموحضا ولموثشاتفكول
قتلت.ج .لموّاب ،لا.أتّوىل ل م التح.ي.لمساملس مواولموثّواّبلاايل صاوحولم ااّمللموث. .او،ل ا لإاملوامل
تخذلقافمقمقل مضاح قلاايلهاذملموشاأ ،لا.ا.تملإسا ب لهاذملم افل اف ل خافالل االخايللمإلساي لموثّقاعل ا ال
صوحولموشّؤ لموصح.ولايلغضّ لشهف.ل ل
ق
لإاملتمللإسن بلمسملس موولم الووثّوّبلم.ميــــــ لول المون ا.ولموق ّ .و،لونّ ه لموح ضنولموّا ..لووطفا ،ل تاملل
مع.ه ل نحلاعلموحض ولونيلموطافا.ا،لا.حاعلوايل وا التغ..افلمساملس مواولموطفا ل اف ل خافاللخايللقيقاول
شهف.ل ايلجث.علم اّمللال لتح.ي.لمسملموع موولووطف لموثتفعلسو.هلمنا قءلسواىلموحضا ولموثشاتفكولم.ننا لال
يثنالموطعالا.ه،ل ي.فيلهذمل يض لسوىلجث.علم ف للم خفيالموثشتفك.الم.نن .لل ل
ق
يثنالووطف ل ليت.ثيلم سثيلا.ث لوّلك تلم الهيلموح ضولموّا ..ل سن .ل كّ ل ا ل تفهثا لواذوك،ل ياتمل
اوكل الخيللإسي لس قيل الا.ثلموشن لو ال نيل ال صوحولموشاو لموث. .او.ل س.صا حلمستفماايل
م مّ لس قيلموثفعّللاقطلسن .لتوافح األملمشن ل ّقلع.ل لإاملوملت.تطعلم ال ث قسولموحض ولم مّيو،ل
يق،لال لهذملم فلي.تومالإسي ه لموثّماقولسوىل ثثوه لموق ّ ي.لاضيقلساال ل ّماقاول
كأ لتنّ لق وف ل ث ل
موطف لم ستفمايلم مّ لتنّ لإومم .و.ل سّبليتملتّض.حلاوكل الخيلل ثثوهلموق ّ ي،لكّويلم فلسوىل
س  .لموثث ل.ل لإاملك لموطف لي وغل الموعثفل كثفل ال14لس ق،لال لهذهلموثّماقوليثنال لتاتمل االخايلل
ّماقول ثثوهلموق ّ ي.ل
اليثنالمصفولقم...ول لينّ لماستفمبلما مّ لسا قيلموثفعاّل،ل وثا قل ل ماّ لشاخ لآخافلالتامملل
س قيول المون ا.ولموق ّ  .لوق،لوم جلم السوىلس  .لموثث ل.ل وّل لموطف ل و.لمع.لاتحلإجافمءلقضا.ولموطايعل
م.الم مّيا،لال هليثنالوفج ل خفل ليقفلم مّ .لونالهذمليجبل ليح.ثلسوىل قصاىلتقا.يفلاتاىلم تها ءل
س ال ال ف الانملموطيع.ل اايلهاذهلموح واوليصا حلماستافمبلما مّ لسا قيلموثفعاّللمثجافبل لتّماقا ل–ل
كذوكلموم جلمو .معل–لمذوكلو ال( ين غيل ليح.ثلاوكلضاثال ا .لموعا ا .ل ال ساتط.عل ل عاالمصافول
قم...ولايلماستفمبلم مّ .ل ويلموحعلايلموطعالسواىلاواكلمشان لمساتثن ميلسنا .لاليصا حلماستافمبل
مع.لس الس قيلموثفعّل،ل يفجعلاوكلسوىلس  .لموثث للإوىل لموثّماقولمويز ولوذوكلالتممللغ.فل تّماف .ل ل

يثنننىلالطعن في األبوة قضائيا،لإاملسوثتلمظف بلتنفيلهذهلم مّ ،ل اليجّزلهذملموطعالإالايلغضّ ل
سنت.ا .ل ت  .لهذهلموث .لمثجفبل عفاتيلموظف بلموتيلتنفيلهذهلم مّ .ل يثنال يض لون ل االموطفا ل لم ال
ليطعنّملايل اق.ولم مّ  .ل
يتمل فيلم مّ لمأقفلقجعيلاّقلإق تلموقض ءل لموثعتفبلمهلو.سلهّلم ب،ل يـاـع.لماستافمبلغ.افل ااذل
إاملخ وفلتشفيع تلموق ّ لموث .يلم وث ي،ل لومليثضلسوىلت.اج.وهلاايلمو.اج لموثا .يل كثافل االخثاسل
سنّمت.ل ايلا للك ل ا.لم فمبل ل كثفليحث لجنسية أجنبيةلاال لمإلستافمبلما مّهليثناال ليناّ ل
وهلم قفلموق ّ يل اق قلوق ّ لميبهم،ل يتعوعلم فلهن لسوىلس  .لموثث للمـلماسمل لجن..ولموطف .لل ل
لايلا وولس.الموت.قالاايلهاذملم افلال اهل االموثثناال وابل عوّ ا تل االمو.اف ق لم جن .اولوا.اللمو .واول
موثعن.و.ل ايلإ قلإ ن  .تلهذهلمو.ف ق لال هليثنالو .ممفلم اّمللموث. .اول ليقّ اّملما إل يعلسواىلتواكل
موثعوّ ا ت.ل ااالخاايللمإلقاافمقل ااالموج اابلم وثا يلااال ل فا لم الم جن .ااوليحصا لمثّجاابلاوااكلسوااىل
موجن..ولم وث .و .ل
ق
قغبل يض لايلمإلوتمما بدفع النفقة ،يص حلهذملمإلسي لموثتعوعلم ونفقولس قي لمثجفبل لينّ لمإلقفمقل
م مّ لق.ل و حل اذمل.ل سومل نيل .يالم.اعلمونفقولموشفس.ولووطفا لمواذيلواهلموحاعلا.ها .ل ا لهاذملمإلوتاممال
ال ااهلوااالينتهاايلم وااّالموطف ا لسااالموفشاا،.ل اوااكلإاملك ا لموطف ا ل تّمجاا.مقلسوااىلس ا  .لموثث ا للااايلموثفاوااول
موتعو.ث.و؛ل وذوكلال هلو.سل .اثّا لمهاذملم افلب ل ّماقاول ك.ا لموطفا لماأ ليقتصافلمإلوتاممالما.اعلمونفقاول
موثّقعلسن.لموّالسالموفش.لاقط.ل ل
مل ن لهذملموطف لموق وافلمواذيلاليقطاال عايلاايلموثنامل،ل ليختا قلما.المونفقاولموث متاول(موثقا.ق ل ما.ال
مونفقولموثتغ.ف ل(مون .ولموثئّياولوحا.ل ب ايل عا.ال االمونفقاو .ل موحا.لموقا ّ يلم ب اىلوونفقاولموخا صلم وطفا ل
موق وف يح.بلمن ءملسوىلموح.لم ب ىلموص اي،لمع.لمقتط علموضفي ولكث لين لسو.هل ظ الموحا.لم ب اىل اال
مونفقولسوث لم نيلسوىلم يعلمثق.مقهلموح وي.ل ل
ق
ت.تخ.السي لم ف للموثخصصولووطفا لوتغط.اولموح جا تلموث و.او،ل مثا ل لموطفا لالياممللق وافلم،لاال ل
صفلسي لم ف لليتملتح.ي.ه لاقطلوهذملموغف .ل هذمليف ..يلايلتقو .لمإلوتاممالم وا.اع،ل اواكل لم ال
ت .هملمنفسلموق.قلمحصته لايلمونفقول الخايللقس يتها لووطفا ،ل اعلمواّالموطفا لساالموفشا،.لال اهليجابل
سوىلم ال يضا ل لتتحثا ل اعلم بل فقا تلموح جاولمونق.ياولووطفا ،ل اواكل االخايللموثشا قكولاايلموثقا.ق ل
موثث قوو،ل اوكلم ونظفلإوىلمو.خ لموذيليثناالا.ا مهلونا ل افبل االم ماّيا.ل يثناالا.ا بلبخا لموطفا ل
موخ صلمهل–ل السوىلس  .لموثث للم.للموتعو.مل ل  .س .لموق ّ لمإلتح بيلو.سملموتعو.مل–ل ق.ا.هلسواىلهاذهل
موح جو،لكث ليح.ثلتث قل علمإلس ولمون وولو ف ل.ل ل
مج بلمونفقولموج قيوليثنالوطفويل ليط وبل يض لبحاجة أكثر من المفروض،لسوىلس  .لموثث للايلا وول
موثف ،ل ايلمعضلموح اتلموثع.نوليثنال ليطوبل يض قلا جولخ وو،ل اوكلسن .لتظهفلا جول فتفعول
سوىلغ.فلموثعت بل اليح.ثلهذملم تظ ا،ل اليثنالوونفقولموع بيول لتغطيلهذهلموح جو.ل يوحعلماذوكل يضا قل
تغط.ولمات .ج تلموفض.ع.ل
يثنالوطفويل ليطوبل نيلالنفقة بأثر رجعي بداية من الوالدة،لا.ثلإ لك لهن كل س بلق ّ .ول عاول
التنف.ذلمونفقو.ل مث ل هلاتىلموّ.التّمافتل شخ صل لجه تل خافال،ل االاواكلسواىلسا  .لموثثا لل م بل
موق ّ ي ل صوحولموشو لماجتث س.ول صوحولقس يولم ف لل موق وفيا،لق اتلمتقا.يملمونفقاولوطفواي،ل
ال ل طو هلتج هيلم تق ل المآل لاص س.مقلإوىلتوكلموجه ت.ل اليثننناىل ل وتامالإوتمم ا قلقساث .لما.اعلق.ثاول
موث.تحق تلووطف ،لونالسويلموق .الم.اعلمونفقو.ل ل
اق قلووق ّ لموث .يلم وث يل وتمال يض قلباإلعالمل–للمن قلءلسوىل وبل–لكا لسانت.الساال ااّمويلموشخصا.ول
موث و.و،ل وث قل لهذملضف قيلوتع..ال طوبلمونفقاو.ل ق ا لم قضا ءلمو.انت.اليثناال لي.اتعوملاقاطلسنا .ل
يص.علمأ لموثوتمالما إلسيالمكت.ابلا.ثا لمعا.لإيافمبمتل سواىلمصافول س سا.ول لاصا لسواىلقاف ل خافال.ل
يثنال ليتملتنف.ذل طوبلماستعيال الخيللتق.يمل وبلوثحنثولم اّمللموشخص.و.ل ل
إاملتغ..فتلا جول فقولموطف ل لتغ..افتللف اايلموثع.شا.ول(موا.خ ،لموح واولماجتث س.اولإوان ،ليثناال–لإامل
مقتضتلموضف ق ل–لووطف ل لويل ل ط وبلبتغيير مقةدار النفقةة،ل يثناالتنف.اذلاواكلمتقا.يمل وابلوثحنثاول

م اّمللموشخصا.و.ل يثناالموق.ا المت.اّيول بياولخا قجل طا علموثحنثاو،ل اواكل اال جا لتجنابل صا قيفل
موثحنثو،لسوىل ليتملاوكلق لشف علموثحنثولايلموقض.و.ل ل
مثّجاابلهااذملموتّق.ااعللواامال ف.اايلبالتنفيةةا الفةةور لوااذوك،ل إاملواامل قااملمتأبيااولمونفقااولموث.ااتحقو،لال ااهليثنااال
يقل
موحجملموفّ قيلسوىلقف تيل لسوىل جفيل لم افاللقمت ايل لموحجاملسواىل يلإيافمبمتل خافال.لاضا ل
سالاوكلال اهليثناالووطفا ل ليطوابلاّمما.لتاأخ.فلسواىلموث.اتحق تلموثتاأخف ،لتواكلموتايليثناال لتتجا زل
مّضّحل  .ولموـلل5لايلموث مول اق قلوثق.مقلموثع.للم ويلمو.ا قيلاايلموّقاتلموحا وي.ل يثناالموعقا بلسواىل
ما ته كلموثتعث.لوإلوتممالم ونفقولمغفم ول و.ول لم وح سلموذيليص لإوىلقايثلسانّمت.ل ؤكا.لا.ثا ليوايل–ل
ا .ث لتملإسي يل سيهل–ل نىلمستوثتل .خول الهذملموثحضف .ل
ايليّا ..................................ل
ل
ل______________________________ ______________________________
تّق.علم بل تّق.علموثتفجم ل
مستيالموّق.قولموثذكّقهل سيهلم و..ل مستث بلموتّق.علموخطي.ل ل
ايليّا .........................ل
ل
______________________________ ل
تّق.علموثّقع ل

